
reservatie
Tickets zijn te koop online, bij de bibliotheek van 
Hoogstraten en in de deelnemende toeristische  
infokantoren vanaf vrijdag 20 september 2019.

Online reserveren is zeer eenvoudig!

1. Ga naar www.ticketgang.eu.

2. Maak een My Ticketgangaccount aan.

3. Reserveer de tickets van de gewenste voorstelling.

4. Betaal online met Bancontact, Visa of Mastercard.

Via de website van Ticketgang kunt u ook tickets bestellen 
voor Gemeenschapscentrum Hoogstraten met voorstellingen 
van Lieven Scheire, Martine Prenen, Els De Schepper, 
Thomas Smith, …

Voor het volledige programma kunt u  
terecht op www.gchoogstraten.be 

De grensstreek is een omgeving met een rijk verleden. 
Vroeger zwierven hier Vikings, smokkelaars en land-
lopers rond. Tijdens de lange winteravonden aan het 
haardvuur vertelden de bewoners elkaar levendige  
griezelverhalen over zwevende kruisjes, heksen, myste- 
rieuze verdwijningszaken en nog veel meer. 
 
In de maanden oktober en november wil het Land van 
Mark & Merkske de vroegere vertelavonden terug in  
ere herstellen. Lokale toneelgezelschappen of andere 
verenigingen brengen de volksverhalen opnieuw tot le-
ven en dit steeds op een sfeervolle locatie en vergezeld 
van een hapje of een drankje.

Griezelig 
grensland
Ludieke vertellingen 
van lokale volksverhalen 

In Hoogstraten, 
Baarle-Hertog-NASSAU  
& Merksplas.

BAARLE-HERTOG-NASSAU

Grenslandvertellingen

U kan weer een gezellige avondwandeling beleven 
in de omstreken van de kapel van Nijhoven. Pastoor 
van Kalenberg zal onderweg vertellen over wat er 

zich heeft afgespeeld in deze contreien, al dan niet samen met 
zuster Godelieve. Want het is helemaal niet zeker dat ze van 
moeder overste toelating zal krijgen om het klooster te verla-
ten. Wat wel zeker is, is dat pastoor van Kalenberg een primeur 
heeft, goedgekeurd door de bisschop van Breda. Er zal name-
lijk een plus-mis verzorgd worden! Dan blijft alleen de vraag of 
zuster Godelieve ook een plus-miss zal worden….?

Data vrijdag 8 november  
 & zaterdag 9 november 2019
Tijdstip Deuren open om 19.30 uur  
 20.00 uur start wandeling
Prijs Volwassenen € 12 / kinderen € 8  
 (hapje en drankje inbegrepen)
Locatie De Veldbraakhoeve 
 Veldbraak 8, 5111 HH Baarle-Nassau
Plaatsen max. 50 personen per voorstelling
Opmerkingen wandelschoenen aangeraden
Info Toerisme Baarle-Hertog-Nassau 
 Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau 
 info@toerismebaarle.com 
 +31 (0)13 507 99 21



MERKSPLAS

De vergeten vagebonden 3.0 
door ’t Veussels Tonjel 

De geschiedenis van Merksplas-Kolonie is buiten-
gewoon fascinerend. Niet enkel door de prachtige 
natuur, gebouwen en dreven, maar ook door de vele 

verhalen van de kleine verloren mens en de vergeten vage-
bond. 
Tijdens deze vernieuwde wandeling komen de verhalen weer 
tot leven, zodat we de vagebond niet vergeten!
De wandeling eindigt in het gevangenismuseum, in de kelder 
van de Landloperskapel. 

Data zondag 3 november, 10 november  
 & 17 november 2019
Tijdstip 13.30 uur
Prijs Volwassenen € 12 / kinderen € 8  
 (drankje inbegrepen)
Locatie Landloperskapel, Kapelstraat 9,  
 2330 Merksplas 
Plaatsen  max. 50 personen per voorstelling
Opmerkingen gezinsvriendelijke wandeling,  
 wandelschoenen aangeraden
Info Toerisme Merksplas, Markt 1,  
 2330 Merksplas 
  toerismemerksplas@skynet.be
  +32 (0)14 63 94 77

MERKSPLAS

Kolonie op stelten
door theater Bizzar

Willy en Billy Uitdebroeck zijn ontsnapt uit de gevang- 
enis. Dat zullen Ricky en Vicky eens snel oplossen! 
Boeven vangen is toch spannend?

Tot... ze verstopt zitten in hun mobilhome!
Wat nu????

Data  dinsdag 29 oktober  
 & woensdag 30 oktober 2019
Tijdstip 14.00 uur
Prijs € 8,00  
 (drankje inbegrepen)
Locatie Landloperskapel, Kapelstraat 9,  
 2330 Merksplas
Plaatsen max. 50 personen per voorstelling   
Opmerkingen gezinsvriendelijke wandeling,  
 wandelschoenen aangeraden       
Info Toerisme Merksplas, Markt 1,  
 2330 Merksplas 
  toerismemerksplas@skynet.be
  +32 (0)14 63 94 77

HOOGSTRATEN

Het Geheim  
van de zwarte zeven
door de voorlezers van de BiB 

Knokie is haar lichaam kwijt. Ze heeft alleen haar 
hoofd nog. Waar is de rest gebleven? In de zwervende 
vuilniszak op straat of ligt het verspreid op het kerk-

hof? Misschien hebben de begijntjes er iets mee te maken of 
heeft de heks van Hoogstraten er magische soep van gemaakt.

Knokie weet het echt niet meer. Ze is ten einde raad. Kunnen 
jullie haar helpen? Met z’n allen in de donkere nacht met wat 
kleine zaklampjes lossen we dit probleem op.
Knokie moet geholpen worden !!!

Data donderdag 31 oktober 2019
Tijdstip 14u - 16u (6-8j), 19u - 21u (9-12j)
Prijs € 8,00
Locatie Bibliotheek Hoogstraten 
 Lindendreef 1b, 2320 Hoogstraten
Plaatsen max. 25 kinderen per sessie
Opmerkingen zaklamp meebrengen, wandelschoenen  
 aantrekken en griezelig verkleden.  
 Kom je een uurtje vroeger, dan kan je  
 geschminkt worden.
Info Bibliotheek Hoogstraten 
 Lindendreef 1b, 2320 Hoogstraten 
 bibliotheek@hoogstraten.be 
 +32 (0)3 314 32 61
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